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Princípios

seguintes princípios:

Profissionalismo: a acção de todos os colaboradores do SREA é orientada por princípios de carácter profissional e ético que regulam a
actividade estatística.
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Cooperação nacional e internacional: a cooperação é, hoje em dia, um dos principais factores

Abertura à Sociedade: disposição para prestar uma atenção constante às transformações da Sociedade, no sentido de adequar os nossos
de desenvolvimento e conhecimento. Daí que para lá da cooperação nacional já
produtos e serviços às necessidades dos utilizadores, promovendo igualmente a literacia estatística.
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soluções técnicas que permitam responder às necessidades crescentes de
informação estatística de qualidade, minimizando a carga estatística sobre os
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Valorização dos Recursos Humanos: promover a melhoria constante das competências
pessoais e profissionais dos colaboradores do SREA.

Inovação: valorizar a actividade de reflexão que desafie convenções, no sentido da melhoria
contínua dos processos, produtos e serviços de forma a melhorar a eficiência.

